Referat af møde i ponyudvalget 22. oktober 2012
Til mødet i ponyudvalget var også inviteret stævneudvalget og cafeteriaudvalget mhp. drøftelse af
muligheder for hjælp og planlægning ifm. afholdelse af stævner og andre arrangementer.
Det blev aftalt, at der i forbindelse med sommerstævnet skal være mulighed for, at der samtidig kan
afholdes nogle klasser for elevponyer (i hallen). Derudover afholder vi fastelavns- og julestævne.
Anne Mette kontakter Linda mhp. oplæring i stævnesystemet.
I anledning af, at der ikke er så mange tilmeldt hjælperfesten (omkring 30), blev mulighederne for
et fremtidigt koncept drøftet. Der var bred enighed om, at det er bedre at der er forplejning til
hjælperne under stævnerne/arrangementerne, og så droppe festen.
Jette og Morten tager det videre til bestyrelsen mhp. godkendelse, så vi sikrer at vilkårene er ens for
alle.
Cafeteriet har i nogen tid været uden egentlig styring. Rita og Anne Mette udgør pt.
cafeteriaudvalget. De siger til, hvis de har brug for hjælp til at finde frivillige ifm. stævner og
arrangementer.
Hjælperfest: Jette og Bo arrangerer mad osv. Eva hjælper i det omfang hun kan efter stævne.
Julebanko: Jette har kontaktet diverse sponsorer og fået positive tilbagemeldinger fra de fleste.
Jette kontakter Eva og aftaler en dag, hvor der fordeles præmier og pakkes ind.
Julestævne: Jette har lavet en tilmeldingsseddel. Lone sørger for at kopiere den til uddeling. Jette
laver også opslag til opslagstavlen og Lone sørger for at få den på hjemmesiden.
Øvrige detaljer planlægges til næste møde.
Tilmeldingsfrist bliver den 22. november, så Linda har tid til at hjælpe med indtastning og oplæring
i systemet.
Diverse punkter fra referaterne:
Brug af hjemmesiden – Lone mødes med Henrik torsdag i uge 43. Linda ønsker også at deltage.
Telefonlister og mail - Henning
Tv i den lille rytter stue virker ikke – Henning kontakter Energi Midt.
Årskalender for 2013 – stævner, møder, aktivitetsdage
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